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Образец № 3 
Съгласно чл. 73, ал. 4 от 
ЗУО 

 
 

   Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л ГА Р И Я 
 

   М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. Хасково  

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 14-ДО-213-01 от 20.04.2017 г. 
 

На основание § 65, ал. 3 от ПРЗ към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) и  във връзка с чл. 73, ал.1, т.1 от 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
 

ИЗМЕНЯМ РЕШЕНИЕ 
 

№ 14-ДО-213-00 от 10.06.2013 г. 
 

на „Калипсо-555“ЕООД 
 

ЕИК: BG126730566 

седалище и адрес на управлението:  

обл.Хасково, общ.Димитровград, гр.Димитровград, ул“Волгоградска“ 12, вх.Б, ет.2, ап.4 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 

Христина Ангелова Господинова 

служ. тел.: 038/624550; GSM 0898617449 

електронна поща:kalipso555@abv.bg 

както следва: 
 

I. Заличават се дейностите с излезли от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) на 
Площадка № 1 с местонахождение : поземлени имоти № 77195.32.14 и № 77195.32.16 
по плана на гр.Хасково, общ.Хасково, обл.Хасково, които поземлени имоти са 
териториално обединени и от които „Калипсо-555“ЕООД ползва под наем площ от 
1000 кв.м и закрита складова площ от 250кв.м 

 
II. Във връзка с т. I изменям разрешение № 14-ДО-213-00 от 10.06.2013 г. и издавам 

следното разрешение:  
 
A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 
1. Площадка № 1: 
1.1 С местонахождение: поземлени имоти № 77195.32.14 и № 77195.32.16 по плана на 

гр.Хасково, общ.Хасково, обл.Хасково, които поземлени имоти са териториално 
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обединени и от които „Калипсо-555“ЕООД ползва под наем площ от 1000 кв.м и 
закрита складова площ от 250кв.м 
 

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка 
Дейности, 
кодове 
 

Колич
ество 
(тон/го
д.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  16 06 01* 
Оловни акумулаторни 
батерии 

R13-съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

50 

От физически 
лица и 
юридически 
лица 

2.  16 06 04* Алкални батерии 

R13-съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

2 

От физически 
лица и 
юридически 
лица 

3.  20 01 33* 

Батерии и акумулатори, 
включени в 160601, 160602, 
160603, както и несортирани 
батерии и акумулатори, 
съдържащи такива батерии 

R13-съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

1 

От физически 
лица и 
юридически 
лица 

4.  20 01 34 
Батерии и акумулатори, 
различни от упоменатите в 
200133 

R13-съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

1 

От физически 
лица и 
юридически 
лица 

5.  15 01 04 Метални опаковки 

R12-сортиране, уплътняване, рязане; 
R13-съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

50 

От физически 
лица и 
юридически 
лица 

6.  20 01 01 Хартия и картон 

R13-съхраняване до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

300 

От физически 
лица и 
юридически 
лица 

 
1.2.1.Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, 
които ще се третират: 

(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за 
употреба батерии и акумулатори) 
 

Код на отпадъка 
съгласно Наредбата 

по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  
батерии и 

акумулатори 

Индустриални 
батерии и 

акумулатори 

Портативни  
батерии и 

акумулатори 

1 2 3 4 
 16 06 01* х х х 
 16 06 02* □ □ □ 
 16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 х х х 
16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* х □ х 
 20 01 34 х □ х 
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Б. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията  
           
  На Площадка №1 при постъпването на отпадъците ще се извършва измерване на тяхното 
количество и записването им в “Отчетната книга”. 
 На площадката ще се извършва временно съхранение на негодни за употреба батерии и 
акумулатори /НУБА/. Съхранението ще се извършва в специални съдове поставени на 
закрито върху непропусклива подова настилка и съгласно нормативните изисквания. 
Отпадъците от различни видове пластмаси, от хартия и картон ще се сортират, при 
необходимост ще се раздробяват за достигане на по-компактна форма, ще се преопаковат и 
складират според законовите изисквания. Отпадъците от опаковки ще се съхраняват след 
сортиране в отделни контейнери. 
В складовата зона ще се съхраняват различните видове отпадъци според законовите и 
подзаконови изисквания. Предвидени са достатъчен брой дървени палети, метални 
контейнери и съдове за временното съхранение на отпадъците. 
 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
 
1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 

превантивните мерки в съответствие с документацията, приложение № 1 към 
заявлението. 

 
2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да 

се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 
от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва: 
 разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от 

ЗУО; 
 регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;  
 регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация 

за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, 
притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно 
по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО. 

 
3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
 3.1.Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
 
Площадкa № 1 с местоположение: поземлени имоти № 77195.32.14 и № 77195.32.16 по 
плана на гр.Хасково, общ.Хасково, обл.Хасково 

1. да e ограденa и охраняемa, с контролиран достъп, да e обозначенa с табели 
оказващи лицето, което я експлоатира и работното време; 

2. да има водонепропускливо покритите – бетон или асфалт; 
3. да има приемен пункт и зона за престой на автомобилите при товарене и 

разтоварване на отпадъци; 
 
При съхраняване на НУБА: 

1. зоната за съхраняване на НУБА да е закрита или с навес и да е снабдена със 
затворени специализирани съдове, устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в 
батериите и акумулаторите,  да осигуряват вентилация на въздух  и да бъдат 
обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори"; 

2. Площадките за съхраняване на НУБА, се обозначават с табели „Събирателен 
пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори"; 
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3. местата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА се 
обозначават с допълнителни табели „Акумулаторите се събират задължително с 
електролит". 

 
4. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 
1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ бр. 51/2014 г.). 
 
5. Други условия  

5.1 Отпадъците, които ще се третират от „Калипсо-555“ ЕООД на площадка с 
местонахождение: ПИ  № 77195.32.14 и № 77195.32.16 по плана на гр.Хасково, които 
поземлени имоти са териториално обединени и от които „Калипсо-555“ЕООД ползва под 
наем площ от 1000 кв.м и закрита складова площ от 250кв.м, да не се различават по вид (код 
и наименование) и да не превишават количествата, посочени в т.1.2 . 

5.2 Да не се извършват дейности с излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и дейности 
по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти или на цели автомобили с цел 
получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или продажба . 

5.3 В тримесечен срок „Калипсо-555“ ЕООД е длъжнo да предаде за последващо 
третиране наличните количества излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъците, добити 
от разкомплектоването им. 

 
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 

околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Хасково по реда на 
Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 
 
 
Съгласувал: 
инж. М. Колева, директор Д-ция „КОС” 
 
Изготвил: 
инж. Ст. Крумова, гл.експерт, Д-ция  “КОС” 
 


